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BEST beton – statika a navrhování velmi štíhlých betonových sloupů

▪ Statické výpočty, návrhy a posouzení betonových sloupů dle aktuálních 

evropských norem, vč. národních parametrů pro CZ/SK, DE, AT, UK a 

starší DIN 1045-1

▪ Zohlednění imperfekcí a deformací sloupu, tj. teorie II. řádu, efektivních

tuhostí průřezů a možného vzniku trhlin

▪ Návrh na MSÚ na šikmý ohyb s normálovou a posouvající silou

▪ Typy průřezů: plný a dutý obdélník, kruh, mezikruží a profil H a U

s možnou skokovou změnou a excentrickým přesazením v podlažích

▪ Konfigurovatelný, opakovatelný, strukturovaný protokol s tabelárními a 

grafickými průběhy výsledků a exportem do PDF, XPS, DOCX a XLSX

▪ Přepínání jazyků CZ, UK, DE pro prostředí a/nebo výstupy
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BEST beton – moderní, intuitivní prostředí obsluhy

panel vlastností

typické tvary betonových průřezů,

konstrukční varianty ocel / beton

schémata vyztužení

moderní prostředí 

obsluhy
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BEST – ergonomie: rozmístění obsluhy na více obrazovek
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automatizované 

návrhové kombinace

BEST – druhy zatížení, návrhové kombinace a podmínky uložení
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BEST beton 21.0 – sjednocení souřadných systémů

jednotný lokální SS

globální SS pro 

přenos zatížení

Sloup

Globální výpočetní model
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BEST beton 21.0 – nový panel automatiky kombinací

Konfigurace

Filtr kombinací

Kombinace
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BEST beton 21.0 – nová schémata vyztužení průřezu
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BEST 21.0 – návrh Asnut. pro každou Ed, posudek pro obálku max.As nut.
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Lineární výpočet pro všechny Ed

Anylýza vlastních čísel a tvarů pro kažkou Ed

Nelineární výpočet včetně návrhu pro kažkou Ed

vč. imperfekce a vzniku trhlin

Nutná výztuž dané návrhové kombinace Ed

Nutná výztuž každé návrhové kombinace Ed a dané statické schéma

Obálka max. množství výztuže ze všech návrhů

(zadáná As., min. As., nut. As pro teorii I. a II. řádu)

Posouzení únosnosti pro všechny Ed a všechna statická schémata

vč. imperfekce a vzniku trhlin pro obálku max. nutné výztuže As

Únosné zatížení pro všechny Ed a všechna statická schémata

Až po dosažení max. únosné úrovně zatížení

Posouzení deformací na MS použitelnosti
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ka

žd
á

E
d

K
áž

dé
st

at
ic

ké
sc

hé
m

a

START

END

re
le

va
nt

ní
 E

d

K
áž

dé
st

at
ic

ké
sc

hé
m

a



ZWAX   10Prezentace BEST 10 / 15

𝜀𝑐
𝜀𝑐 ∙ (1 + 𝜑)

𝜀𝑢
𝜀𝑢 ∙ (1 + 𝜑)

𝜎

𝜀

BEST beton 21.0 – nové funkční a licenční rozšíření MSP+MAT

Změna 

materiálů

Časově závislá redistribuce 

napětí v průřezu

Návrh za běžných teplot i na požární odolnost
pro vysokopevnostní výztuž

Posouzení deformací na MSP

Změny konstrukčních materiálů po výšce sloupu

Druh posuzovaných 

kombinací na MSP
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Vysokopevnostní výztuž SAS 670/800 (versus B500B)

▪ fyd = 580,6 MPa (434,7 MPa) ; εyd = 2,91‰ (2,17‰)

Beton

▪ centrická stlačitelnost εc2= 2,0 až 2,6‰ (krátkodobé zatížení)

▪ redistribuce napětí zohledněním vlivu dotvarování

Návrh sloupu

▪ nově s počátečním přetvořením na úrovni průřezu

 individuální zohlednění redistribuce přímo v návrhu každé Ed

▪ významné snížení nutné výztuže

BEST beton 21.0 – návrhování s vysokopevnostní výztuží

redistribuce 

dotvarováním

zohlednění 

dotvarování
historie 

zatěžování
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BEST beton – rozšíření o požární odolnost zónovou metodou

termická analýza,

termická přetvoření,

následná mechanická analýza
metodika autorů Cyllok

& Achenbach, 

rozšiřující EN 1992-1-2 

na základě reálných 

zkoušek a výzkumů
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BEST – přenos kombinovaných reakcí do základové patky FUNDA

Návrhové a charakteristické reakce jako 

zatížení základu, po jednotlivých 

návrhových kombinacích Ed, včetně 

složek přírůstků z teorie II. řádu



ZWAX   14Prezentace BEST 14 / 15

BEST – konfigurovatelný protokol RTreport se šablonami obsahu

konfigurovatelné, 

opakovatelné, formátované 

protokoly s tabulkami

a grafickými průběhy možnost přepnutí jazyka 

protokolu: CZ, EN, DE

konfigurovatelný design 

protokolů
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BEST – konfigurovatelný protokol RTreport se šablonami obsahu

přehledný protokol 

zadání a výsledků

tabulky a diagramy 

průběhů výsledků


